
PROJETO INTEGRADOR

ELABORAÇÃO NO FLUXO DE PROCESSO COMERCIAL

CURITIBA

2018



ADRIANE A. SILVA

BRUNO ALVES

VÂNIA CAMPOS DOS SANTOS

Projeto Integrador apresentado, pelos alunos
Adriane A. Silva, Bruno Alves e Vânia
Campos Dos Santos, ao Curso Técnico
Superior de Gestão Comercial da Faculdade
ESIC Business & Marketing School, em
cumprimento às exigências legais como
requisito parcial à obtenção do título de
Gestão Comercial.

Professor orientador Antônio Carlos Richter.

CURITIBA

2018



RESUMO

O presente projeto de pesquisa tem como objeto de estudo a
empresa Tecseed Sementes Ltda, que há mais de 15 anos atua na
comercialização de sementes de hortaliças. Iniciou suas atividades em
Maringá em 2001, atualmente está localizada em Curitiba em que atende
todo o estado do Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. O objetivo é
efetuar um levantamento completo do processo atual de vendas, que existe,
porém, informalmente. Para o desenvolvimento dos trabalhos desta primeira
etapa do projeto foi realizada uma pesquisa exploratória em reunião com a
diretoria, que já havia identificado que a falha estava presente na área de
vendas da organização. Com isso, identificou-se que o principal problema
está na falta de definição e formalização dos processos comerciais e das
respectivas funções. Por último, foram apresentados ao gestor os benefícios
e a importância de se ter processos comerciais bem definidos, estruturados
e formalizados. Concluindo, a fundamentação teórica que embasa este
trabalho está calcada em pesquisas bibliográficas em livros de autores como
Stanton Spiro, Marcos Cobra, Alexandre Luzzi Las Casas e outros, além de
plataformas digitais de indexadores de artigos científicos.

Palavras-chave: Processos; Área comercial; Vendas; Estruturação.



RESUMEN

El presente proyecto de investigación tiene como objeto de estudio la
empresa Tecseed Sementes Ltda, que desde hace más de 15 años actúa en
la comercialización de semillas de hortalizas. Se inició sus actividades en
Maringá en 2001, actualmente está ubicada en Curitiba en la que atiende
todo el estado de Paraná, Santa Catarina y Mato Grosso do Sul. El objetivo
es efectuar un levantamiento completo del proceso actual de ventas, que
existe, sin embargo, informalmente. Para el desarrollo de los trabajos de
esta primera etapa del proyecto se realizó una investigación exploratoria en
reunión con la junta directiva, que ya había identificado que la falla estaba
presente en el área de ventas de la organización. Con ello, se identificó que
el principal problema está en la falta de definición y formalización de los
procesos comerciales y de las respectivas funciones. Por último, se
presentaron al gestor los beneficios y la importancia de tener procesos
comerciales bien definidos, estructurados y formalizados. Concluyendo, la
fundamentación teórica que embasa este trabajo está calcada en
investigaciones bibliográficas en libros de autores como Stanton Spiro,
Marcos Cobra, Alexandre Luzzi Las Casas y otros, además de plataformas
digitales de indexadores de artículos científicos.

Palabras clave: Procesos; Área comercial; Ventas; Estructuración.
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1. INTRODUÇÃO

Processos bem definidos são extremamente importantes para o

funcionamento de uma organização como um todo. Eles têm como objetivo

estabelecer as diretrizes para se chegar a uma meta pré-estabelecida. Todas

as áreas de uma empresa possuem processos, independentemente de como

sejam eles realizados, o diferencial é que se os processos estiverem bem

definidos e forem executados da forma correta, a empresa tende a alcançar o

objetivo mais facilmente.

Na área comercial de uma empresa, é importante que toda a equipe de

vendas tenha conhecimento de qual o seu papel na organização e também

como deve desenvolver o seu trabalho. Para isso, existem métodos que

auxiliam na estruturação da área de vendas das empresas a fim de que os

objetivos sejam alcançados.

O presente projeto de pesquisa tem como objetivo propor à empresa

Tecseed melhorias em sua área comercial visando a expansão das atividades

da empresa e, consequentemente, melhorando sua rentabilidade. Para tanto,

foi necessário conhecer como se dá o processo de vendas da área comercial

para em seguida, redesenhá-lo e sugerir melhorias no processo, visando

aperfeiçoá-lo e formalizá-lo. Inicialmente realizou-se um levantamento completo

do processo atual de vendas e em seguida, elaborado seu organograma

funcional, com ênfase para a área comercial, foi elaborado o fluxo das macros

funções do processo comercial e elaborada a matriz Atividades X Cargos. A

partir das informações coletadas, de uma análise críticas das atividades X foi

redesenhado o fluxo operacional, elaborada nova matriz atividades X cargos e

descritas as responsabilidades de cada cargo de modo a formalizar o processo

comercial, objeto deste trabalho.
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2. APRESENTAÇÃO DA EMPRESA

A Tecseed Sementes Ltda é uma empresa especializada na comercialização de

sementes de hortaliças. Iniciou suas atividades em 2001 distribuindo seus produtos na

cidade de Maringá. Atuando com eficiência a empresa expandiu sua distribuição para

os estados de Santa Catarina e Mato Grosso Do Sul, em crescimento ascendente,

houve a oportunidade de transferir a sede para Curitiba com intuito de facilitar a

distribuição agora predominante nos estados de Paraná, Santa Catarina e Mato Grosso

do Sul. A sede administrativa da empresa está localizada em Curitiba, capital do

Paraná. Focando na expansão dos negócios e novos ramos de atuação, está previsto

mudança de imóvel em junho de 2018. O quadro operacional é composto por 28

funcionários, sendo 13 na área comercial, dos quais, 5 são engenheiros agrônomos e 8

são técnicos agrícola, o que possibilita realizar vendas na modalidade consultiva,

tornando-a altamente qualificada e comprometida com os resultados sustentáveis de

seus clientes.

Abaixo é apresentada foto da primeira sede da empresa, em Maringá.

FOTOGRAFIA 1: TECSEED AGRICULA E PECUARIA LTDA EM 2001

Fonte: Marcos Barbosa, (2001)
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FOTOGRAFIA 2: ESTOQUE TECSEED AGRICULA E PECUARIA LTDA

Fonte: Marcos Barbosa, (2001)

FOTOGRAFIA 3: TECSEED SEMENTES LTDA EM 2017

Fonte: Marcos Barbosa, (2017)
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FOTOGRAFIA 4: ESTOQUE TECSEED SEMENTES LTDA EM 2017

Fonte: Marcos Barbosa, (2017)

Sua Missão:

“atuar com sustentabilidade no mercado agrícola oferecendo soluções

técnicas e comerciais com produtos de qualidade.”

Sua Visão:

“ser uma empresa sustentável e referência na difusão de tecnologia e

distribuição de produtos para o mercado de hortifrúti.”

Seus Valores:

“Comprometimento, transparência e ética, espírito de equipe, respeito,

valorização das pessoas, profissionalismo.”
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3. DIAGNÓSTICO

A partir de uma pesquisa exploratória realizada junto à diretoria da

empresa, foi constatado que a falta de estruturação das atividades dos

consultores, a centralização das decisões, a falta de definição e formalização

da rotina do processo comercial ocasionam muitas vezes, perdas de vendas e

retrabalho.

Com base nas informações obtidas concluiu-se que a principal demanda

interna existente hoje na organização é a necessidade de elaborar e melhorar

os processos na área comercial da empresa, visando definir, formalizar e

delegar funções para que os colaboradores compreendam quais são suas

atividades e responsabilidades, qual a sua autonomia e entenda qual a sua

função na gestão hierárquica.

Embora a empresa venha conseguindo obter bons resultados, a

elaboração e melhoria de processos na área comercial serão determinantes

para a ampliação das vendas e o desenvolvimento dos profissionais da

organização.

3.1 ENTREVISTA COM O PROPRIETÁRIO

Nos dias 08/08/2017 e 10/10/2017, foram realizadas entrevistas com o

senhor Sidney Volpato, proprietário da Tecseed, ocasião em que relatou ao

grupo o que segue:

“Com o crescimento que a empresa está apresentando é necessário um

procedimento a ser seguido para que sejam identificados gargalos de

aperfeiçoamentos e melhorias nos processos comerciais”. Reforçou ainda que

“é necessário qualificar e preparar toda a equipe comercial para que a

expansão das vendas possa se dar de forma sustentável bem como atendendo

às necessidades dos clientes.”
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3.2 ORGANOGRAMA ATUAL
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3.3 MACRO FLUXO DO PROCESSO COMERCIAL ATUAL:
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3.4 MATRIZ ATIVIDADES X CARGOS ATUAL:
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3.5 FLUXO ATUAL DO PROCESSO COMERCIAL:
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3.6 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA

Através da pesquisa exploratória, foi diagnosticado de comum acordo

com o Sr. Sidney, que o problema a ser trabalhado com prioridade na empresa,

neste momento é a falta de definição e de formalização dos processos da área

comercial.

4. PROBLEMA

Falta de definição e formalização de processos na área comercial.

5. OBJETIVOS

5.1 OBJETIVO GERAL

O Objetivo geral deste trabalho é levantar a situação atual do processo

informal da área comercial, criticá-lo, redesenhá-lo, descrever as funções de

cada cargo e sugerir melhorias para que seja formalizado e implantado pela

diretoria.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

● Identificar fluxo de atividades da equipe comercial através das

informações e dos materiais disponibilizados pela empresa

● Descrever qual a importância de se ter processos bem definidos nas

organizações com foco na área comercial.

● Mapear as atividades e desenhar o fluxo de atividades.

● Redesenhar o fluxo operacional das atividades comerciais de forma a

individualizar e definir as responsabilidades por cargo, demonstrando a

relação entre todos os níveis.

● Propor melhorias no fluxo de atividade da equipe comercial de forma a

otimizar o processo
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6.JUSTIFICATIVA

Sabe-se que a previsão de vendas é a parte que fomenta toda a

organização, pois a partir dela é que se torna possível à elaboração do fluxo de

caixa contendo as previsões de entradas e saídas de recursos financeiros, bem

como a previsão de investimentos e a aquisição de matérias-primas,

pagamento a fornecedores e outros. Para que tudo isso ocorra é necessário

que a área comercial da empresa tenha seus processos bem definidos e

estruturados e divulgado para que se possa obter o melhor resultado possível.

A definição e formalização dos processos organizacionais é importante

para o desenvolvimento de uma empresa, afinal, para que ela se torne

competitiva e se mantenha no mercado, é necessário utilizar estratégias que a

conduzam com êxito.

Com a implantação das melhorias propostas, a Tecseed passará a ter o

processo, as atividades e as responsabilidades da área comercial bem

definidas, o que presume-se, lhe permitirá a expansão dos negócios com

segurança e solidez.
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7. METODOLOGIA

Para a execução deste trabalho foi adota a modalidade de pesquisa

exploratória, que segundo Mattar (2001, p. 18) “esse tipo de pesquisa é

particularmente útil quando se tem uma noção muito vaga do problema de

pesquisa.”

Para Malhotra (2001, p.106) “a pesquisa exploratória é significativa em

qualquer situação na qual o pesquisador não disponha do entendimento

suficiente para prosseguir com o projeto de pesquisa.” Compreende-se que o

intuito dessa pesquisa é facilitar o entendimento do problema, mesmo quando

o pesquisador já tem o conhecimento dos fatos.

Visando entender o processo atual da área comercial foram realizadas

reuniões com o proprietário Sidney Luis Volpato em dois momentos,

08/08/2017 e 10/10/2017, pesquisa essa que tem característica de ser flexível

e informal. O primeiro método utilizado foi um roteiro não estruturado, e o

segundo obteve o roteiro de pesquisa consta o anexo 1, deixando o

entrevistado a vontade para apresentação do problema atual da empresa.
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8. RESPONSABILIDADE NA EXECUÇÃO DO PROJETO

A apresentação do quadro de responsabilidade de um projeto ajuda a

assegurar uma expectativa de entrega no trabalho executado no prazo previsto e

com a qualidade esperada.

Legenda: P = Responsabilidade Primária; S = Responsabilidade de Suporte

QUADRO 1: RESPONSABILIDADES DO PROJETO

ITEM
EAP

ITEM DE TRABALHO Adriane Bruno Vânia

1 Introdução P S S

2 Apresentação da empresa S S P

3 Diagnostico S S P

4 Problema S S P

5 Objetivos S S P

6 Justificativa S P S

7 Metodologia P S S

8 Responsabilidade na execução do projeto P P P

9 Cronograma S S P

10 Fatores críticos do sucesso S S P

11 Plano do Projeto S S P

12 Abrangência do trabalho S S P

13 Documentação e sistema de comunicação S S P

14 Recursos necessários para o projeto P P P

15 Orçamento do projeto P P P

16 Analise de risco P P P

17 Projeto de pesquisa S S P

18 Fundamentação teórica P P P

19 Aplicação prática P P P

20 Conclusão P P P
Fonte: Alunos do projeto, 2017
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9. CRONOGRAMA

QUADRO 2: CRONOGAMA DE ATIVIDADES

FASES

m
ar
/1
7

ag
o/
17

se
t-o
ut
/1
7

no
v-
de
z/
17

fe
v/
18

m
ar-
m
ai/
18

ju
n-j
ul/
18

FASE 1- ESCOLHA DA EMPRESA        

FASE 2- IDENTIFICAÇÃO DO PRINCIPAL PROBLEMA        

Entrevista com o proprietário        

Diagnóstico da situação atual        

Deificação do problema        

FASE 3- PESQUISAS        

Pesquisas bibliográficas        

Artigos científicos        

FASE 4- MONTAGEM E APROVAÇÃO DO PROJETO        

Apresentação para orientador        

Apresentação para empresa        

FASE 5- BUSCA DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES        

Pesquisa dentro da empresa        

Comunicação com Assessor do diretor        

FASE 6 - EXECUÇÃO DA PROPOSTA DO PROJETO        

Realização do novo quadro de cargos x atividade        

Realização do novo fluxo de processos comercias        

FASE 7 - ENTREGA DO PROJETO E APRESENTAÇÃO        
Fonte: Alunos do projeto, 2017
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10. FATORES CRÍTICOS DO SUCESSO

O resultado a ser alcançado depende da qualidade das informações obtidas

e um dos riscos é obter informações incompletas face à falta de experiência do

gestor em formalizar processos; o outro risco, e este maior, decorre de que, em

função do curto espaço de tempo disponível para a consultoria executar o trabalho,

a parte de implementação das sugestões ficarão a cargo do gestor da empresa e se

isso vier a não ocorrer, o trabalho se tornará inócuo.

11. PLANO DO PROJETO
Pretende-se através desse projeto, auxiliar o departamento comercial,

estruturando adequadamente as atribuições junto aos cargos, com a finalidade de

maior performance nas execuções, sem stress, das tarefas diárias.

12. DOCUMENTAÇÃO E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO

A comunicação em todas as suas fases ocorreu pessoalmente, entre a

equipe do projeto e Sra. Silvana Backes, assessora de diretor.

13. RECUSOS NECESSÁRIOS PARA O PROJETO

Para realizar o projeto não houve necessidade de alocação de recursos

financeiros nem materiais, apenas recursos humanos, representados pela equipe e

pelos colaboradores da empresa que durante a execução do projeto prestaram

auxílio.
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14. PROJETO DE PESQUISA

A pesquisa visando conhecer os procedimentos da área comercial foram

obtidos através de acompanhamentos diário no processo comercial, desde a

solicitação de pedido até o fechamento. Foram observados pontualmente, ou

seja, a execução das vendas na sua totalidade, oportunidade em que foram

detectados faturamentos não concluídos por falta de informações, decorrentes

de diversos fatores, tais como: falta de estoque, limite de crédito, vendas

canceladas por decisão superior, etc.

Esses dados foram compilados em uma planilha Excel e dessa de onde fora

obtido os dados constantes no gráfico 1, a seguir:

QUADRO 3: DADOS DO PROJETO DE PESQUISA PARA ELABORAÇÃO DO GRÁFICO
2017

Cancelado por UF 2017
MS R$     1.822,66
SC R$   29.308,51
PR R$   18.028,42

Total Geral R$   49.159,59
Fonte: Alunos do projeto, 2017

GRÁFICO 1: PEDIDOS CANCELADOS EM 2017 MARÇO A DEZEMBRO

Fonte: Alunos do projeto, 2017
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QUADRO 4: DADOS DO PROJETO DE PESQUISA PARA ELABORAÇÃO DO GRÁFICO
2018

Cancelado por UF 2018
PR R$           11.960,89
SC R$                 769,00

Total Geral R$           12.729,89
Fonte: Alunos do projeto, 2018

GRÁFICO 2: PEDIDOS CANCELADOS EM 2018 DE JANEIRO A JUNHO

Fonte: Alunos do projeto, 2018
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15. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

De acordo com Gonçalves (2000, p. 7) “Na concepção mais

frequente, processo é qualquer atividade ou conjunto de atividades que toma

um input, adiciona valor a ele e fornece um output a um cliente específico”.

Neste sentido, pode-se afirmar que os processos têm por objetivo estabelecer

uma metodologia a ser seguida, visando alcançar um objetivo pré-estabelecido.

15.1 CATEGORIAS DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS

Existem três categorias de processos organizacionais, cada qual

focado em objetivos distintos, são eles: processo de negócio, processos

organizacionais e processos gerenciais, conforme cita o autor Gonçalves

(2000).

Existem três categorias básicas de processos empresariais: os processos de
negócio (ou de cliente) são aqueles que caracterizam a atuação da empresa
e que são suportados por outros processos internos, resultando no produto
ou serviço que é recebido por um cliente externo; os processos
organizacionais ou de integração organizacional são centralizados na
organização e viabilizam o funcionamento coordenado dos vários
subsistemas da organização em busca de seu desempenho geral,
garantindo suporte adequado aos processos de negócio; e os processos
gerenciais são focalizados nos gerentes e nas suas relações (Garvin, 1998)
e incluem as ações de medição e ajuste do desempenho da organização.
GONÇALVES (2000, p.7)

Este projeto tem como foco desenvolver melhorias nos processos da

área comercial da Tecseed, onde esses processos existem, porém, são

informais e não se encontram definidos adequadamente.

Segundo Daft (2005, p. 222), a definição de departamentos e

planejamento é importante para a estratégia na organização, sendo uma

estrutura utilizada para que os resultados sejam mais facilmente alcançados e

a empresa se torne cada vez mais competitiva, sendo que para isso, é

necessário se ter uma organização bem estruturada e com definições claras

dos papéis a serem desenvolvidos por cada participante do processo.
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As organizações existem para fornecer bens e serviços que satisfaçam os

desejos da sociedade e do mercado. Entretanto, esse pensamento nem sempre foi

assim, pois segundo Coelho (2004, p. 5)

Na Antigüidade, roupas e víveres eram produzidos na própria casa, para os seus
moradores; apenas os excedentes eventuais eram trocados entre vizinhos ou na
praça.[...] Alguns povos da Antigüidade, como os fenícios, destacaram-se
intensificando as trocas e, com isto, estimularam a produção de bens destinados
especificamente à venda. Esta atividade de fins econômicos, o comércio,
expandiu-se com extraordinário vigor.

Nessa definição, entende-se que não era necessário unir pessoas e

processos para obter um produto ou serviço, contudo no decorrer dos anos as

empresas estão crescendo e impulsionando a competitividade e a exigência da

sociedade, ocorrendo uma mudança contemporânea gerando maior demanda.

Na área de vendas essa mudança é considerável, pois é a força de

vendas que pode fazer as mudanças acontecerem dentro de uma organização,

trazendo novas ideias de produtos e serviços, fazendo com que os

departamentos internos se adequem ao novo cenário de compras, finanças,

marketing entre outros setores.

15.2 FUNÇÕES DA ESTRUTURA DA FORÇA DE VENDAS

Para Cobra (2012, p.46) a estruturação da força de vendas divide-se em

quatro funções básicas da administração:

● Planejamento

● Organização

● Direção

● Controle

A seguir são apresentados os conceitos citados pelo autor:

Planejamento. A administração da força de vendas deve estar apoiada

numa avaliação das oportunidades de mercado, ou seja, na estimativa da

demanda de mercado para os produtos ou serviços da empresa. Fazem parte
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ainda do planejamento da administração da força de vendas a determinação do

potencial de mercado, a previsão de vendas e o orçamento de vendas. Em

sequência de planejamento, vem o estudo de segmentação de mercado e a

seleção de vias de distribuição.

Organização. A organização do sistema de vendas, partindo do

planejamento, é constituída de administração, zoneamento, roteiro de visitação,

estruturação da força de vendas, de um lado, e, de outro, organização da força

de vendas pelo traçado do perfil do vendedor, pelo recrutamento e seleção de

vendedores, pelo treinamento e pelos sistemas de incentivo e remuneração,

pela avaliação de desempenho, pelo plano de carreira para a força de vendas

e, por fim, pela supervisão de vendas.

Direção. Metas e Estratégias. A direção dos esforços de vendas é

traçada por: quotas de vendas, quotas de atividades e de lucro. Essas quotas

partem das estratégias gerais de marketing e de vendas e seus respectivos

programas de ação.

Controle. O controle de esforço de vendas é exercido através de

instrumento, tais como: análise de vendas por produto, cliente e região;

auditoria de vendas; análise de desempenho financeiro; análise de participação

de mercado; e avaliação quantitativa de desempenho de vendas por vendedor.

Para estruturar a força de vendas o empreendedor define como serão

determinados os objetivos da equipe de vendas, além de definir as estratégias

para a própria formação da equipe de vendas, como: recrutamento, seleção,

remuneração, treinamento, gerenciamento da força de vendas, motivação e

avaliação do desempenho dos vendedores.

Rocha e Christensen (1999, p.76), destacam da seguinte forma seu

posicionamento sobre a estruturação da força de vendas em uma empresa.
A definição do trabalho de vendas realizado por uma empresa se origina de dois
aspectos básicos: a natureza dos produtos e serviços que a empresa oferece no
mercado e os objetivos da empresa. Com base no trabalho de vendas,
definem-se então o perfil do vendedor e os mecanismos a serem utilizados para
sua motivação, remuneração e controle(...) .O planejamento de vendas engloba
a determinação dos objetivos de vendas, do plano de atendimento aos clientes,
do tamanho da força de vendas, dos territórios e quotas de vendedores, das
visitas e rotas de vendas, dos custos de vendas e dos sistemas de avaliação e
controle de vendas. (ROCHA e CHRISTENSEN, 1999, p.76)

Uma ação do planejamento estratégico que visa aproveitar o melhor do

capital humano nas organizações é através da delegação de poder, chamado

de empowerment, que é reflexo da tendência da crescente mudança do sentido
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das estruturas organizacionais. Learnig organization (organização de

aprendizado) conceito criado por Peter Senge ganhou notoriedade na década

de 90, embora apresente a mais tempo da literatura.(Ieda Swirski de Souza)

mas é baseado na necessidade da capacitação e treinamento dos

colaboradores na organização, todos engajados na identificação e resolução de

problemas, dando possibilidade a melhoria contínua, experimentação de novas

formas de fazer negócio e aumento de capacidade.

Ao compreender que o momento global passa por uma grande evolução

de vendas, os clientes comerciais buscam efetuar as compras para a solução

do seu problema, não se preocupando mais em somente comprar o produto, o

cliente quer que fornecedores e consultores de vendas o ajudem a encontrar

essa solução, pois segundo Spiro e Stanton( 1999, p.14) “grandes clientes

exigirão vendas mais sofisticadas.” E o comercial tendo um bom

relacionamento com o cliente é o que torna muitas vezes possível o sucesso da

maioria das empresas, ainda reforçam que “a administração de vendas é a

principal responsável pela situação em que o vendedor ou equipe de vendas se

encontra com o cliente”.

Com todas essas mudanças de mercado o vendedor deve buscar novos

conhecimentos, treinar habilidades mais sofisticadas e consequentemente ser

um profissional mais capacitado, e principalmente ter o cliente como seu

parceiro, com objetivo de criar um relacionamento mais duradouro e de

confiança.

Moreira e Gobe (2007, p.187) reforçam que “empresas estão se atendo

ao fato de que cada vez mais um número menor de clientes estará

respondendo a um percentual cada vez maior de suas vendas e faturamento.

Isso é consequência da globalização e das fusões que estão acontecendo”.

O relacionamento do cliente com as empresas mudou, pois nesse

contexto é preciso ter um relacionamento mais especial com os clientes

propondo negociações que envolvam todo o processo da organização, em que

seja capaz de oferecer-lhes melhoria no produto e no processo. O comercial

deve preocupar-se sempre em conquistar clientes prospects, que é o que

proporcionará o crescimento das atividades da empresa, além disso, o

atendimento do consultor deve ser construído com base em um relacionamento
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único, padronizado, procurando sempre fazer com que o cliente se sinta

importante para a empresa.

A frequência do apoio do gerente de vendas é essencial junto à sua

equipe de vendas o que ajuda a ter o felling para perceber as necessidades e

capacidades individuais dos membros da sua equipe, e este deve se preocupar

tanto com a comunicação quanto com os controles, para que consiga realizar a

verificação das intenções dos clientes, e se sua equipe está conseguindo

suprir a todas as demandas dos mesmos.

O sucesso ou insucesso de uma empresa comercial está completamente

relacionado à organização da força de vendas, pois “A estrutura organizacional

da força de vendas tem uma significativa influência na implantação do

planejamento estratégico de uma empresa.” Spiro e Stanton (2000, p. 91).

15.3 O USO DA TECNOLOGIA NO PROCESSO COMERCIAL

A tecnologia exerce um papel de grande relevância nos processos

empresariais. Sua influência vai desde a forma de realizar o trabalho até a

forma de gerenciar, ajustando o fluxo de atividades para melhor otimizar tempo

reduzir custos e eliminar etapas burocráticas muitas vezes desnecessárias.

Segundo Tejon e Szulcsewski (2007, p. 42) um estudo publicado pela

revista (Harvad Business Review, v.67, nº1). “A Informatização da força de

vendas tem representado um aumento da ordem de 20% a 30% nas vendas,

com retornos sobre investimentos quase sempre ultrapassando os 100%”. Os

autores deste artigo reforçam ainda que nos Estados Unidos 35% das

empresas utilizam os benéficos da informatização da força de vendas (IFV) e

são unânimes em apontar os seguintes ganhos imediatamente após a

implementação da informatização da força de vendas:

● Qualidade em realizar uma venda de forma muito mais segura e

rápida

● Velocidade para receber, acessar e transmitir informações vitais

para a negociação de venda em particular e do processo de venda em geral;

● Flexibilidade para modificar seu trabalho de campo, a qualquer

momento, sem necessidade de interagir pessoalmente com seu supervisor.



33

Ocorrendo tranquilidade no processo, pois os diretores e gestores estarão

conectados em tempo real podem efetuar correções de ações estratégicas e

tomarem decisões que facilitem a negociação na ponta no exato momento em

que esteja ocorrendo.

● Produtividade pela minimização de visitas “frias” sem agendamento

no cliente, e também pela redução de tempo anteriormente despendido em

funções burocráticas, além da otimização do tempo, pela menor frequência de

idas ao “escritório de vendas”.

Para a implantação deste processo é necessário treinamento intensivo e

um processo de mudança cultural dentro da organização – quebra de

paradigma, pois ainda hoje a maioria das empresas tem no gerente o elo entre

o vendedor e a empresa.

Um vendedor bem organizado, com suas funções bem definidas, tendo

um processo claro e facilitado e utilizando a tecnologia, consegue realizar com

mais facilidade e sucesso a abordagem ao cliente e realizar a venda.

15.4 FUNÇÕES BÁSICAS DO GERENTE DE VENDAS

O gerente de vendas é o profissional que responde pelos resultados

através da sua equipe, é o responsável por executar as estratégias e

operações de venda e gerar lucro.

Segundo Cobra (2012, p.202) “o gerente deve estabelecer critérios

adequados de trabalho” através dos quais a metodologia possa ser operada

igualmente por toda a equipe de vendas.

Basicamente o gerente de vendas tem seis funções básicas, conforme

cita o autor:

1) Planejar os objetivos e estabelecer as estratégias para alcançá-las

2) Desenvolver uma estrutura organizacional capaz de atingir os objetivos.

3) Recrutar e selecionar o staff que desempenhará o trabalho dentro de sua

estrutura organizacional.

4) Desenvolver os conhecimentos, as habilidades e as atitudes necessárias

ao bom desempenho de sua equipe.
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5) Motivar a equipe de vendas a obter o melhor desempenho possível em

seus respectivos trabalhos, de conformidade com suas habilidades.

6) Avaliar e controlar o trabalho de sua equipe, visando atingir objetivos

comerciais.

Segundo Las Casas (2002, p. 39) “O departamento de vendas de uma

empresa depende geralmente do trabalho de uma pessoa: o gerente de

vendas.” Neste sentido, pode-se afirmar que o trabalho desenvolvido pela

gerência de uma empresa na área comercial e até mesmo em outros ramos é

importante, pois a partir de seu direcionamento, toda a equipe poderá ou não

atingir o objetivo proposto pela empresa.

Gerentes talentosos ao realizar esse retorno, fornecem com louvor os

pontos aceitáveis que o funcionário possui e descrevem as partes das

atividades que precisam de melhoria.

Além do gerente de vendas possuir algumas funções específicas em sua

rotina, para Moreira e Gobe (2007, pg. 79) gerente de vendas deve ter também

três habilidades gerenciais. O planejamento da equipe de vendas é o primeiro

ponto a ser trabalhado, é um processo burocrático, porém, de muito valor para

que tenha clareza nos pontos fortes e fracos da empresa, além disso,

aperfeiçoa custos, pois os processos passam a ser definidos dentro de um

padrão de capacidade de melhor aproveitamento dos recursos disponíveis pela

empresa, facilitando a negociação e deixando o vendedor mais confiante na

presença do cliente. O segundo é a estratégia da força de vendas, com um

planejamento bem estruturado consegue-se definir e posicionar o que e como a

empresa deseja trabalhar em seu mercado, pois o mercado é dividido de várias

maneiras e a empresa deve escolher e priorizar qual o potencial de mercado

terá diferenciação de desenvolvimento nas negociações e o terceiro é a

administração da força de vendas em que, engloba todos os outros processos

e que executa por meios de decisões as atitudes do gerente de vendas que

lidera a equipe.

É importante destacar que existem alguns estilos de liderança, são eles:

liderança autocrática, liderança democrática e liderança livre (Las Casas,

2002). O primeiro estilo caracteriza-se pela centralização de todas as decisões

sem participação dos colaboradores; já o segundo estilo de liderança tem como
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perfil o gerente que toma suas decisões a partir das informações obtidas de

sua equipe; por fim, o terceiro estilo de liderança tem um perfil mais passivo,

em que a equipe tem maior autonomia na tomada de decisões, pois possuem

maior conhecimento e maturidade acerca do negócio.

O principal fator que muitas vezes contribui para que o vendedor não

entregue os resultados esperados, é exatamente a falta de processos bem

definidos e formalizados, que acabam por não lhes fornecerem um

direcionamento correto, necessitando fazerem adaptações ou até mesmo

modificarem o modus operandi da venda para adequá-lo ao perfil dos clientes,

característica dos produtos, serviços e valores, de forma a atender às

necessidades da empresa. Conforme cita o autor Golçalves (2000):

O processo é um conceito fundamental no projeto dos meios pelos quais

uma empresa pretende produzir e entregar seus produtos e serviços aos seus

clientes. Além disso, muitos dos processos nas empresas são repetitivos e

envolvem, no seu conjunto a maioria das pessoas da organização. Os

processos são a fonte das competências “especificas das empresa” que fazem

a diferença em termos de concorrência, além da influência que podem ter a

estratégia, os produtos, a estrutura e a indústria (Keen,1997). Os processos

não criam apenas as eficiências de hoje, mas também garantem o futuro por

meio de habilidades que se aplicam aos novos produtos. A rápida inovação dos

processos pode resultar em capacitações organizacionais melhoradas (Kanter,

1997) que permitem, por exemplo, que os novos produtos sejam desenvolvidos

mais rapidamente. (...) nas empresas de serviços, por exemplo o conceito de

processo é de fundamental importância, uma vez que a sequência de

atividades nem, sempre é visível, nem pelo cliente, nem por quem realiza

essas atividades. GOLÇALVES (2000, p.14).

15.5 AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DE VENDAS

De acordo com Daft, (2005, pg. 309), uma técnica importante para

desenvolver a força de vendas eficaz é a avaliação de desempenho, com

etapas que observam e avaliam quantitativamente e qualitativamente como o

funcionário está desempenhando suas atividades. Através desta ferramenta
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gerencial, o gerente obtém registros, avalia e fornece feedback para o

colaborador.

A avaliação de desempenho pode ser usada também para premiar com

pagamentos por meritocracia, recompensas e outros reconhecimentos. Porém,

é recomendado que estivesse relacionada ao aprimoramento da equipe e não

tenha foco voltado exclusivamente ao pagamento de prêmios. A avaliação

deve ser contínua e não realizada esporadicamente como a maioria das

empresas faz.

15.6 PRINCIPAIS ETAPAS DE UM PROCESSO DE VENDA

Um bom processo de vendas que pode ser divido em três grandes

fases: pré-vendas, durante a venda e pós-venda, evitando desviar para

projetos improdutivos.

Moreira e Gobe (2007, p.212) descrevem o desenvolvimento dessas

etapas:

● Pré-venda envolve diversas etapas, são elas “prospecção do

mercado, a análise da potencialidade do cliente, o agendamento de entrevistas

e visitas, a elaboração de uma proposta comercial, realização de visitas e da

abordagem, o acompanhamento da proposta, a emissão do pedido e a

elaboração de relatórios comercias”

● Durante a venda, é o acompanhamento interno do pedido, em que

retorna à informação para o cliente da posição do pedido, realizando um

fallow-up do recebimento do pedido.

● Pós-venda é o gerador de uma nova negociação em que o cliente

adquiriu a empresa, incluindo acompanhamento da instalação e utilização do

produto, atendimento ao cliente, assistência técnica, fornecimento de peças de

reposição e manutenção, serviços, manual de instruções, garantia, troca rápida

e acompanhamento da cobrança.

Processos de vendas segundo Las Casas (2002, p.184) “a atividade de

venda é considerada um processo, em razão de compreender uma série de

etapas”.
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● Procura e avaliação dos clientes;
● Abordagem
● Apresentação;
● Tratamento de objeções
● “Fechamento”
● Pós-vendas.

Essas etapas visam auxiliar o vendedor para uma organização mais

efetiva em seu cotidiano, pois os vendedores têm sua carteira de clientes, e

que não é possível visitar todos em um único dia, porém, é viável se

organizarem para priorizar o contato com os melhores clientes, uma vez que

esses são o que têm probabilidade de proporcionarem maior retorno à empresa

de acordo com os objetivos estabelecidos, o que por consequência acaba por

motivar mais o vendedor, também porque certamente são estes os clientes

sobre os quais realça o interesse dos concorrentes.

15.7 BENEFÍCIOS OBTIDOS COM A FORMALIZAÇÃO DO PROCESSO

COMERCIAL

Como os processos executados estão inter-relacionadas com outras

áreas: financeira, marketing, administração, entre outras, e, além disso, são

interdependentes, é necessário utilizar os recursos de forma correta

compreendendo que cada fase é importante para o bom andamento da força

de vendas, o que resulta a condução do objetivo esperado, possibilitando a

identificação de processos mal definidos que causam a ineficiência de todo o

processo, e que podem ser corrigidos em tempo hábil.

Os destaques para esses benefícios na área comercial são a utilização

do tempo necessário para cada atividade, de forma eficaz e eficiente, a

integração entre áreas o que cria uma comunicação mais efetiva com todos os

colaboradores da organização, em busca de um ótimo atendimento para o

cliente, a rapidez na tomada de decisão, uma vez que os processos ajudam a

identificação de novas oportunidades, mais qualidade no produto e no serviço,

o que incentiva a força de vendas fiquem mais engajada e segura do produto

que estão ofertando no mercado, e consequentemente tem-se a melhoria

contínua e a integração da empresa.
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16. APLICAÇÃO PRÁTICA

A partir da análise crítica realizada nos itens que compõem a Matriz inicial de

Atividade X Cargos, elaborada com base na informações coletadas junto aos gestores

da empresa, foi estruturada uma segunda versão da Matriz, na qual procurou-se

eliminar as atividades realizadas em duplicidade, ordenar as atividades validadas e as

novas atividades incluídas, procurando dar uma ordem lógica aos acontecimentos para

facilitar a elaboração do novo Fluxo de Processos a ser sugerido, resultando então na

matriz a seguir.

QUADRO 5: ATIVIDADE X CARGOS APLICAVEL

Atividades x Cargos

Dire
tor
Co
mer
cial

Assess
or de

Diretor

Ger
ent
e

Co
me
rci
al

Geren
te de

Marke
ting

Cons
ultor
Técni

co

Assist
ente
de

venda
s

Definição das políticas comerciais      

Análise no histórico de vendas      

Definição de estratégias comerciais     

Definição de estratégias Operacionais      

Definição das regiões de atuação     

Plano de ação para cumprimento das metas por região     

Material de apoio para vendas (portfólio)      

Definição de medidas comerciais corretivas      

Levantamento da carteira de cliente      

Classificação de clientes de acordo com potencial de compra      

Divisão de clientes por região      

Definição da meta total da empresa      

Distribuição da meta por gerência de vendas      

Distribuição das metas individuais por vendedor      

Lançamento de campanha      

Gestão da equipe comercial      

Prospecção de novos clientes      

Análise do cadastro novo para liberação de crédito     

Acompanhamento meta Gerentes     

Acompanhamento meta vendedores      

Atualização na lista de preço      

Visita e negociação com clientes     

Envio de pedidos para assistente de vendas     

Assistente de vendas recebe pedido      
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Assistente de vendas envia para faturamento e emissão de
boleto       

Realização do pós vendas      

Atividades x Cargos

Dire
tor
Co
mer
cial

Assess
or de

Diretor

Ger
ent
e

Co
me
rci
al

Geren
te de

Marke
ting

Cons
ultor
Técni

co

Assist
ente
de

venda
s

Criar indicadores de desempenho      

Análise dos resultados de vendas     

Treinamentos/ Feedback €     
Fonte: Alunos do projeto, 2018

A matriz acima corresponde à versão otimizada das atividades x cargos elaborada

inicialmente com base nas informações obtidas junto aos gestores, e corresponde à

realidade da área comercial do objeto de estudo.

16.1 DESCRIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES DE CADA CARGO

QUADRO 6: RESPONSABILIDADE DE CADA CARGO

Cargos Responsabilidades

Diretor Comercial
define as políticas e estratégias e regiões
de atuações comerciais, analisa os
resultados das vendas

Assessor de diretor Define as estratégias operacionais,
acompanha as metas dos gerentes, cria
indicadores de desempenho.

Gerente de marketing Responsável pelo portfólio, definição de

medidas comerciais corretivas,

realização de pós-vendas.

Gerente comercial
Análise do histórico das vendas,

definição das estratégias comerciais,

lançamento de campanhas, gestão da

equipe comercial.

Gerente financeiro Análise de cadastro novo para liberação

de crédito, consulta de limite de credito.
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Assistente de vendas Recebimento de pedido via e-mail,

resolução e acompanhamento a

reclamações referente a qualidade em

produtos, serviços e atendimento.

Consultor técnico Levantamento da carteira de clientes,

prospecção de novos clientes, envio de

pedidos

Faturamento Envio de pedido para faturamento e

emissão de boleto.
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16.2 NOVO FLUXO DOS PROCESSOS PROPOSTO PARA A ÁREA

COMERCIAL
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Com esse novo desenho do fluxo operacional da área comercial, a empresa terá

seu processo comercial otimizado, não ocorrendo retrabalho e falha na comunicação,

agregando valor e integrando as áreas de maneira a gerar melhor resultado, a

satisfazer e fidelizar clientes externos e internos. Com este novo procedimento

proposto, acredita-se que a empresa ao implantá-lo sentirá de imediato as melhorias

que ele proporcionará.
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17. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para obter sucesso, uma empresa, prestadora de serviços ou

fornecedora de produtos, é necessário que tenha uma boa organização,

especialmente na área comercial que, é a propulsora de recursos financeiros, e

para isso, o primeiro passo a ser dado é a definição e formalização dos cargos

com suas respectivas atividades e responsabilidades, elaboração e

formalização do fluxo processos, ter políticas comerciais claras e de fácil

entendimento e a utilização de ferramentas gerenciais que facilitem o trabalho

e possibilitem a delegação de responsabilidades e exercer acompanhamento e

avaliação contínua do desempenho da equipe, que é o que se pretende com a

implantação deste projeto para a Tecseed.

Durante a execução deste trabalho foi realizado um levantamento

completo do processo atual de vendas da empresa e em seguida, elaborou-se

o organograma funcional, com ênfase para a área comercial, foi elaborado o

fluxo das macro funções do processo comercial e elaborada a nova matriz

atividades X cargos.

Após a análise foi redesenhado o fluxo operacional das atividades comerciais,

com o enfoque a individualizar e definir responsabilidades por cargo,

demonstrando a relação entre todos os níveis.

Foram propostas melhorias no fluxo de atividade da equipe comercial de

forma a otimizar o processo, evitando retrabalhos, com isso, obter uma

produtividade maior.

Com a implantação das melhorias propostas, espera-se que a Tecseed

tenha uma estrutura comercial bem definida e possa obter como benefícios: a

melhor utilização do tempo de execução em cada atividade, de forma a torná-la

eficaz e eficiente; possibilite a integração entre áreas através da melhoria na

qualidade das atividades executadas, melhoria na comunicação entre os

colaboradores envolvidos no processo comercial, melhoria na qualidade do

atendimento aos clientes; rapidez nas tomadas de decisões, uma vez que os

processos ajudam a identificação de novas oportunidades, passe a ter uma

força de vendas mais motivada e engajada e segura dos produtos que está
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ofertando ao mercado, de forma que lhe permitirá a expansão dos negócios

com segurança e solidez.

A equipe entende que os objetivos do trabalho foram alcançados, muito

embora a confirmação dos resultados práticos das melhorias aqui propostas

somente possam vir a ser confirmadas com a efetiva implantação e

acompanhamento das atividades dentro desta nova perspectiva, e prova disso

é a aceitação do trabalho pelo Sr. Sidney, proprietário da Tecseed, que se

comprometeu a implantar o mais breve possível esta nova estrutura e os

processos sugeridos.
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ANEXOS 1

Roteiro utilizado na entrevista com o proprietário da Tecseed

1) O senhor poderia nos informar se o processo comercial da sua

empresa existe de maneira formalizada?

2) Na área comercial da empresa, cada membro tem claro e conhece

bem suas funções e responsabilidades?

3) Existe formalmente definida uma politica de delegação de

atividades e autonomia na execução das vendas?

4) Quando um vendedor se depara com uma dificuldade na

negociação a quem ele recorre para discutir o problema: com seu superior

imediato ou com a matriz (diretor)?

5) Em sua visão como o gerente de vendas precisa melhorar o

processo de vendas?

6) Qual é o controle que se tem para identificação dos problemas que

levaram ao cancelamento de uma venda?

7) Qual é o procedimento utilizado para elaboração das metas

comerciais (vendas)?

8) O senhor poderia nos informar como está composta sua força de

vendas e onde ela atua?
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